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Ev. projekt inom vilket arbetet gjorts  
Avhandlingen baserar sig på data från ILS 2-projektet vid Niilo Mäki Institutet  

Referat  
Från och med årskurs tre läser elever för att lära sig i skolan. För varje årskurs höjs kraven på 

läsförmågan och läsförståelsen. Forskning har visat att barn och ungas intresse för läsning har 

sjunkit avsevärt under de senaste 20 åren och många barn uppgav att de endast läser när de 

känner sig tvungna. De läser allt mindre och texterna som läses är oftast korta. Detta är en 

oroväckande trend eftersom mångsidig läskunnighet är en viktig faktor för framgångar i 

studier och senare även i arbetslivet i det digitaliserade samhället. För att ta reda på hur 

finlandssvenska barn och ungas läsvanor ser ut valde vi att analysera vad och hur ofta unga 

läser. Eftersom läsningen påverkar de akademiska resultaten antas det att allt fler elever 

behöver stöd i läsning, vilket leder till att speciallärarnas arbete med läsning och läsförståelse 

ökar. Det finns ingen tidigare forskning kring sambandet mellan läsvanor och läsförståelse 

hos finlandssvenska unga. 

Syftet med avhandlingen är att kartlägga finlandssvenska ungdomars läsvanor i 

årskurs sju och undersöka sambanden mellan ungdomars läsvanor och läsförståelse. Utgående 

från syftet formulerades två forskningsfrågor:  

1. Hurdana läsvanor har finlandssvenska ungdomar i årskurs sju?  
2. Hurdant samband finns det mellan läsvanor och läsförståelse?  

  

Avhandlingen är en kvantitativ studie och har gjorts inom ILS-2 projektet vid 

Niilo Mäki Institutet. Data samlades in under hösten 2021 i 21 slumpmässigt utvalda 

finlandssvenska skolor. Samplet består av 477 respondenter. Vi har inte deltagit i insamlingen 

av data, men vi har matat in data själva. Data analyserades i Jamovi och en deskriptiv analys 

samt en korrelations analys gjordes för att svara på forskningsfrågorna. 

Resultaten visar tydligt att det är väldigt få ungdomar som läser regelbundet, 

majoriteten läser sällan eller aldrig. Detta stöds av nyare forskning. Resultaten visar även att 

det finns en positiv korrelation mellan läsvanor och läsförståelse, men huruvida det är 

läsvanorna som påverkar läsförståelsen eller om det är läsförståelsen som påverkar läsvanorna 

kom inte fram i denna undersökning.  Tidigare forskning har visat att flickor är mera 

intresserade av läsning samt att de har presterat bättre i läsförståelse än pojkar, i vår studie har 

det framkommit att skillnaden mellan pojkar och flickor håller på att jämnas ut. 

Eftersom vår forskning i likhet med annan forskning påvisar att unga läser 

mindre och sambandet mellan läsvanor och läsförståelse är positivt, är det av största vikt att 



man inom skolvärlden och inom andra instanser i samhället fortsätter att främja barn och ungas 

intresse för läsning genom olika projekt och kampanjer.  

Kan orsaken till det minskade intresset för läsning bero på det digitaliserade 

samhället och snabba informationsflödet dagens unga utsätts för? 

 

Sökord / indexord   
Läsvanor, läsförståelse, reading habits, reading comprehension, lukutottumus, luetun 

ymmärtäminen, korrelation 
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1.Inledning  

I detta kapitel presenteras bakgrund till ämnet och centrala begrepp.  

1.1. Bakgrund och val av ämne  
Årligen kommer det rapporter om att ungdomars läskunnighet och läsintresse minskar. Enligt senaste 

PISA undersökningen från 2018 konstaterar man att Finland ännu är en toppnation i läskunnighet, 

men trenden är stabilt nedåtgående sedan år 2000. Man har även upptäckt att det finns en väsentlig 

skillnad mellan finska och finlandssvenska skolor. Speciellt finlandssvenska pojkar presterar lågt. 

(Fagerholm, 2019) Inom skolvärlden och forskningen i Finland är man väl medveten om de 

alarmerande siffrorna och många ansträngningar görs för att ta reda på hur man kan motivera unga 

till mera läsning. Ett sådant projekt är de finlandssvenska läsambassadörerna som vill uppmuntra och 

främja läsaktiviteter bland finlandssvenska barn och ungdomarna samt lyfta forskning som 

uppmärksammar problematiken. Vi vill undersöka sambandet mellan läsvanor och läsförståelse 

eftersom läsning är en viktig del av skolvardagen och livet. För att nå akademiska framgångar är det 

viktigt att barn och ungdomar har en god läskunskap. Samhället kräver en allt mera mångsidig 

läskunnighet av oss. Ansträngningar görs runt om i skolorna för att främja ungas läsning. 

Läskunnigheten är viktig för att kunna manövrera olika textmiljöer vilket i sin tur ger möjlighet att 

delta i det allt mera digitaliserade samhället. (Läscentrum, 2020)   

Eftersom samhället kräver en mycket mångsidig läskompetens av dagens barn och 

unga, och sambandet mellan läsförståelse och text typ verkar vara viktigt (Torppa m.fl., 2020), ska 

det vara intressant att undersöka hur de finlandssvenska ungas läsintresse och läsvanor ser ut idag. 

Det finns ingen tidigare forskning kring sambandet läsförståelse och läsvanor hos finlandssvenska 

unga. 1987 gjordes en omfattande pro-gradu avhandling där man undersökte läsvanor hos 

finlandssvenska unga. Eftersom vi ska undersöka både läsvanor och sambandet läsvanor och 

läsförståelse får vi således en uppdaterad, modern version på läsvanorna och en bild av hur läsvanor 

och läsförståelse korrelerar med varandra.   

   

   

1.2. Centrala begrepp  
Centrala begrepp som används i studien är:   

Läsvanor: Begreppet läsvanor eller läslust, läsintresse, läsengagemang, nöjesläsning 

och friläsning är relativt svårdefinierade begrepp som går in i varandra. Enligt Fredriksson & Taube 

(2012) förklarar begreppet läsvanor vad man läser, hur ofta man läser och vilka attityder man har till 
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läsning. Vidare påpekar Fredriksson och Taube (2012) att elevers läsvanor är ofta knutna till familjens 

läsvanor men det är inte alltid en självklar regel. Även språkliga och kulturella faktorer har en stor 

inverkan på hurudana läsvanor ett barn får.  

Barn borde fostras in i en god läsmiljö från unga år genom att få läsförebilder i familjen 

och få möjligheter att skapa läsrutiner genom att besöka biblioteket regelbundet. Vi har valt att 

använda oss av begreppet läsvanor eftersom det är kopplingen mellan läsvanor på fritiden och 

läsförståelseförmåga vi främst vill undersöka.  

   

Läsförståelse: Cartwright & Lundsgård (2017) förklarar läsförståelse som ett aktivt och 

invecklat tänkande där läsaren följer många trådar och nyanserat kan tolka text och tillämpa tidigare 

kunskap till den nya textinnehållet för att bilda sin egen uppfattning. Cartwright hänvisar även till 

RAND Reading Study Group (2002) som definierar läsförståelse med tre faktorer som samspelar: 

läsaren, texten och den aktivitet som är bakomliggande orsak till läsningen.  

 Läsförståelse finns i flera nivåer från att förstå och läsa enkla skyltar till att kunna läsa 

och ta till sig avancerade texter (Elbro, 2016). Läsning och läsförståelse är beroende av ordavkodning 

där läsaren kan förstå vad ordet betyder och känna igen ordets ljud, för att sedan kunna förstå det i 

rätt sammanhang. En automatiserad avkodning med läsflyt krävs för att man ska förstå det man läser, 

men man måste också ha lärt sig olika strategier och förmågor för att förstå det som står i texten. 

Andra delområden som påverkar läsförståelseförmågan är läsarens ordförråd, bakgrundskunskap om 

textens tema, förståelsen av textens grammatiska struktur, förmågan att tänka abstrakt, en god 

slutledningsförmåga samt att man kommer ihåg det man läst. (Elbro, 2016)  

   

1.3. Syfte och forskningsfrågor  
Syftet med avhandlingen är att kartlägga finlandssvenska ungdomars läsvanor i årskurs 7 och 

undersöka sambanden mellan ungdomars läsvanor och läsförståelse. Utgående från syftet 

formulerades två forskningsfrågor:  

1. Hurdana läsvanorna har finlandssvenska ungdomar i årskurs 7?  

2. Hurdant samband finns det mellan läsvanor och läsförståelse?  

   

1.4. Avhandlingens disposition   
Denna avhandling är indelad i fem kapitel. I inledande kapitel presenteras tema och bakgrund, följt 

av syfte, centrala begrepp och disposition.   
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I kapitel två presenteras tidigare forskning och kapitlet är indelat i tre underrubriker, 

läsvanor, läsförståelse samt läsvanor och läsförståelse.   

I kapitel tre presenteras ILS-projektet datainsamling, enkät och genomförande följt av 

analysmetod, urval samt validitet och reliabilitet.  

Det fjärde kapitlet behandlar resultatredovisning och presentation av datat granskas 

kritiskt.  

Femte och avslutande kapitlet diskuterar analysresultat och slutsats, följt av förslag för 

fortsatt forskning.  

Allra sist i avhandlingen presenteras källförteckning och bilagor.  
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2.    Teori och tidigare forskning  
I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring läsvanor, läsförståelse samt läsvanor och 

läsförståelse.   

2.1. Läsvanor  
Människors läsvanor och tiden man spenderar på läsning har förändrats med åren. Knulst och 

Kraaykamp (1998) har undersökt hur nöjesläsningen har förändrats bland folket i Nederländerna 

mellan åren 1955 och 1995. Resultaten visar att tiden man använde på tryckta texter hade halverats, 

med den största förändringen mellan åren 1955 och 1975. Mellan åren 1975 och 1995 fortsatte 

trenden, men inte lika starkt. Det framkom också att under hela tidsperioden minskade männens 

nöjesläsning mer än kvinnornas. Även resultaten från PISA 2018 visar att det är allt fler elever som 

förhåller sig negativt till läsning. Mellan åren 2009 och 2018 hade andelen finländska elever som 

anser läsning vara deras hobby minskat med nio procentenheter. Motsvarande hade andelen elever 

som läser endast då de känner sig tvungna eller för att få information ökat med 16 procentenheter. 

(Leino m.fl., 2019) Nästan hälften av de finländska ungdomar som deltog i PISA 2018 sade att de 

läser sällan eller aldrig (Leino m.fl., 2021). En stor andel av både flickor och pojkar ansåg i PISA 

2018 att de läser endast då de känner sig tvungna till det, jämfört med PISA 2009 hade både flickornas 

och pojkarnas andel ökat med 10–20 procentenheter. (Leino m.fl., 2019)  

Forskning har visat att det finns skillnader mellan flickor och pojkars läsvanor, men 

också mellan olika åldersgrupper i tonåren. Flickor läser mer på fritiden än pojkar (Duncan m.fl., 

2016; Hughes-Hassell & Rodge, 2007; Johnsson-Smaragdi & Jönsson, 2006). Under åren 1998 och 

2002 använde flickor i lägre tonåren genomsnittligt närmare fem timmar i veckan på att läsa böcker, 

vilket är 1,5 timme mer än pojkar i samma ålder spenderade på att läsa (Johnsson-Smaragdi & 

Jönsson, 2006). Ungefär likadana tider gäller i dagens läge då pojkar spenderar 1–2 timmer per vecka 

på läsning, medan flickorna spenderar 3–4 timmar per vecka (Ramasamy & Padma, 2020). Pojkar 

spenderar mera tid  än flickor på att läsa serietidningar och med dataspel, medan flickor läser 

sångtexter, textmeddelanden/e-post, inlägg på social medier och poesi oftare  än pojkar. Enligt 

Hughes-Hassel och Rodges (2007) studie läste både flickor och pojkar helst tidningar. Pojkar 

föredrog tidningar om sport, dataspel och musik, medan flickor föredrog tidningar om musik, mode 

och dataspel. I en indisk studie (Fayaz Ahmad & Refhat-un-nisa, 2017) konstateras att både pojkar 

och flickor i åldern 14–16 år gärna läser elektroniska texter. Både pojkar och flickor läser oftast fiktiva 

texter men flickor föredrar oftast fiktiva texter medan pojkar oftare föredrar faktatexter. I fråga om 

genre uppgav flickor att de oftast väljer romantik och poesi medan pojkar föredrar 

deckare/kriminallitteratur, skräcklitteratur eller realistisk ungdomslitteratur. I fråga om faktatexter 
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uppgav flickorna att de oftast valde att läsa självhjälpsböcker och böcker som stöder den personliga 

utvecklingen medan pojkar valde olika biografier och historisk litteratur. Skillnaden mellan flickor 

och pojkar märks även i Finland. Även Leinos m.fl. (2021) studie som baserade sig på finländarnas 

svar från PISA 2018 visade att flickor läser mera än pojkar. Flickorna valde också helst en pappersbok 

medan pojkarna oftare valde en e-bok. Av de finländska pojkarna var 15 % av samma åsikt eller helt 

av samma åsikt om att läsning var en av deras hobbyer, medan 36 % av flickorna hade svarat likadant. 

I alla länder som deltog i PISA 2018 var flickorna mer intresserade av läsning än pojkar. Störst va 

skillanderna i Ungern, Italien och Tyskland, medan de minsta skillnaderna återfanns i Korea och 

Indonesien. (Leino m.fl., 2019)  

Ungdomar i 15-årsåldern spenderar mera tid på att läsa olika tidningar, skolböcker, 

textmeddelanden/e-post, inlägg på sociala medier och faktatexter på nätet än ungdomar i 13-

årsåldern. (Duncan m.fl., 2016) Ungdomar överlag har rapporterat att de läser mera digitala än 

traditionella texter, men ungdomar i 15-årsåldern läser mera digitala texter än ungdomar i 13-

årsåldern. (Duncan m.fl., 2016) Detta stöds av Loh och Suns (2019) studie som visade att 53,2 % av 

13-åringarna helst läste en tryckt bok och 33,9 % läste helst från sin smartphone. Av 16-åringarna var 

det längre endast 40,6 % som föredrog en tryckt bok, men hela 46,8 % föredrog sin smartphone. Detta 

innebär att yngre elever föredrar att läsa tryckta texter, men av någon orsak förändras det med åldern 

så att man hellre läser digitalt. Enligt Duncan m.fl. (2016) läser yngre ungdomar ändå oftare än 

äldre ungdomar. Detta har även konstaterats av Loh och Sun (2019), vars studie visade att 75,8 % av 

ungdomarna i 13-årsåldern sade att de tycker om att läsa, medan endast 68,6 % av 16-åringarna 

svarade likadant. Enligt resultaten från PISA 2018 visade det sig att 38 % av de finländska 

ungdomarna helst läste en pappersbok, 8 % läste helst en e-bok, och 9 % läste båda formaten lika 

mycket (Leino m.fl., 2021). Hughes-Hassell och Rodges (2007) studie visade att 44 % av 

respondenterna tyckte om att läsa serietidningar och 37 % läste texter på nätet. Endast 30 % av 

nöjesläsningsmaterialet bestod av böcker. Enligt Leino m.fl. (2021) är det endast 11 % av de 

finländska PISA-deltagarna som inte följer med nyheter. Av de som följer med nyheter är det 55 % 

som läser digitalt, endast 5 % som läser i pappersformat, 17 % använde båda formaten lika mycket 

och 12 % tog del av nyheter via radio eller tv.   

   

2.2. Läsförståelse  
Läsförståelse är en förutsättning för akademiska framgångar och en viktig del för ett framgångsrikt 

självständigt liv. Grunden för vår läsförståelse skapas redan under de första levnadsåren, innan 

skolstarten, i vår språkliga utveckling där ordförråd, samtalsfärdigheter och språkförståelsen är 
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väsentliga delar (Bråten, 2008). Ordavkodning, förkunskaper, kunskaper om skriftspråk, kognitiva 

förmågor, förståelsestrategier och läsmotivationer är komponenter som inverkar på läsförståelsen, 

och utöver dessa har även bakgrund, familjeförhållanden, kamratrelationer och klassrumsmiljö 

inverkan på utvecklingen av läsförståelse. (Bråten, 2008)   

Cartwright och Lundsgård (2017) förklarar att en god läsare har en automatisk 

ordavkodning där bokstävernas ljud och ordbildning för läsaren vidare till meningar, textstycken och 

slutligen textstrukturer. Läsaren ser samband och kopplingar mellan den egna kunskapen och den 

information som tas in genom text för att bilda sig en uppfattning om innehållet i texten. Är det fråga 

om skönlitteratur tolkar läsaren karaktärernas känslor, tankar och avsikter beroende på händelser och 

stämning i boken. En faktatext ger läsaren information som ska tolkas och kategoriseras utgående 

från textstruktur och kopplingar till tidigare information. Den goda läsaren håller fokus och kan ändra 

fokus samtidigt som man håller kvar information och förs framåt i berättelsen eller faktatexten för att 

kunna förstå innebörden av det som läses. Dessa tankeprocesser är bara en del av konststycket läsning 

och de kognitiva förmågor som krävs för att uppnå riktigt god läsförståelseförmåga. Dessa faktorer 

som bidrar till läsförståelse är exekutiva förmågor (Cartwright & Lundsgård, 2017). Att läsförståelse 

har samband med exekutiva funktioner är ett relativt nytt forskningsområde. Begreppet exekutiva 

förmågor är ett samlingsnamn på de mentala verktyg som används medvetet och omedvetet för att 

planera och nå mål. De centrala exekutiva förmågorna är kognitiv flexibilitet som innebär att man kan 

flytta fokus mellan de viktigaste delarna från en aktivitet till en annan, arbetsminnet som handlar om 

att hålla olika slags information och delar av information i huvudet under tiden man arbetar med dem 

och slutligen impulskontroll som handlar om att motstå och hantera distraherande moment och 

vanemässiga reaktioner (Best & Miller, 2010; Diamond, 2013; Miyake m.fl., 2000 refererad i 

Cartwright och Lundsgård, 2017).  

I nybörjarundervisningen lär elever sig att läsa medan de i årskurs tre och uppåt läser 

för att lära (van Bergen m.fl., 2021). För att prestera bra i de högre årskurserna krävs att man kan ta 

till sig olika typer av texter, både i tryckt form och i digitalform. Reichenberg (2008) menar att elever 

med svag läsförståelse är de som får störst svårigheter när kraven på läsförståelseförmågan ökar. 

Typiskt för elever med svag läsförståelseförmåga är god ordavkodning och gott läsflyt, utan att ha 

förståelse för innebörden i texten de läser. Om inte läsförståelseförmågan är tillräckligt bra när de 

akademiska kraven ökar, känner eleverna ofta ett misslyckande. När läsning ger en känsla av 

misslyckande leder det ofta till negativa associationer och som en naturlig följd av problemet vill 

eleven med svårigheter skydda sig från misslyckanden, ofta genom att undvika läsning helt. Detta ger 

ringar på vattnet och eleven hamnar in i ett ekorrhjul som leder till sämre ordförråd och dåliga 

skolprestationer i längden.  (Reichenberg, 2008)  
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Vidare påpekar Reichenberg (2008) att läsning i sig inte utvecklar läsförståelsen, utan 

läsning och tystläsning förbättrar ordavkodningen och läsflytet. För att utveckla läsförståelsen krävs 

att man kan läsa en text aktivt och “läsa mellan raderna” för att förstå syftet med texten. Läsning 

kräver även koncentrationsförmåga och energi där läsaren måste kunna hålla fokus och inte låta 

tankarna sväva iväg. För att bli en aktiv läsare bör eleverna kunna använda sig av olika lässtrategier 

och kunna urskilja på olika genrer för att sedan avgöra hur de ska förhålla sig till texten och 

informationen de får.   

Oakhill m.fl. (2018) påpekar att de två viktigaste färdigheterna i läsförståelse är 

ordavkodning och språkförståelse. Språkförståelse innebär att man förstår enskilda ord och dess 

betydelse men också meningarna som de enskilda orden formar. När barn lär sig ordavkodning lär de 

sig koppla ihop bokstäver och ljud, det som man inom läsundervisningen kallar att ljuda. För att 

kunna förstå enskilda ords betydelse i en text och i ett sammanhang krävs en mental modell, alltså en 

föreställning av vad som händer i den kontext man läser om. Utan att kunna tillämpa en passande 

mental modell blir en text mycket svår att förstå. Illustrationer och/eller rubriker kan hjälpa läsaren 

att forma rätt sorts mental modell som behövs för en text.   

Vidare förklarar Oakhill m.fl. (2018) att barn som lär sig läsa har redan en ganska långt 

hunnen språkförståelse eftersom språkförståelsen i tal börjar utvecklas mycket tidigt i livet. 

Ordavkodningen däremot är helt ny och kräver tid för att automatiseras. Språkförståelse i text är inte 

helt samma sak som språkförståelse i talspråk. I talspråk är det lättare att koppla ihop ord och tal i ett 

sammanhang och man kan även  avbryta och fråga om oklarheter uppstår, ett samtal är ett aktivt 

samspel. En läst text är mera komplex, har inga självklara betoningar, är ofta mera formell och skiljer 

sig mer och mer från talspråk ju äldre läsaren blir. I den lästa texten behövs en mental modell för att 

förstå innebörden men även både arbetsminne och långtidsminnet är viktiga vid sidan av flera andra 

kognitiva färdigheter. I de första skolåren är fokus på övning av ordavkodning för att få en 

automatiserad ordavkodning. I texterna för nybörjarundervisningen är kraven på språkförståelse 

relativt låga men vartefter barnen blir äldre och kommer högre upp i årskurserna ökar kravet på 

språkförståelse. Språkförståelse och läsförståelse fortsätter att utvecklas livet ut.  

Clarke m.fl. (2013) beskriver läsning och läsförståelse som ett sätt att hitta nya världar, 

få ny kunskap och lära oss mera om egna och andras känslovärldar. De beskriver läsningen som ett 

verktyg för att nära vår fantasi där vi kan bilda oss egna mentala bilder som kan bli kvar som ett 

minne i flera år. Alla elever når inte upp till den nivån eller har svårigheter att nå dit. 

Specialpedagogernas roll är ofta att fånga upp dessa elever för att genomföra kortare eller längre 

stödperioder.  
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Då man jämför resultaten i läsning från PISA 2009 och PISA 2018 har svaga läsares 

andel ökat med fem procentenheter, också från PISA 2015 har svaga läsares andel ökat med 2,5 

procentenheter. Detta innebär att det i samhället finns fler och fler ungdomar vars läsförmåga inte 

räcker till studier och för att fungera i samhället, vilket gör att de är i riskzonen för att marginaliseras. 

(Leino m.fl., 2019) I PISA resultaten märks även skillnad mellan finländska flickor och pojkar, samt 

skillnad mellan finlandssvenska och finskspråkiga skolor. Skillnaden mellan finländska flickor och 

pojkar i läsning är bland de största av de länder som deltar i PISA undersökningarna. Finlandssvenska 

flickor hade 59 poäng högre medelvärde i läsning  än finlandssvenska pojkar i PISA 2018, medan 

finskspråkiga flickor hade 51 poäng högre medelvärde än finskspråkiga pojkar. De finlandssvenska 

skolorna har 17 poäng lägre medelvärde i läsning än de finskspråkiga skolorna i PISA 2018, de 

finlandssvenska skolorna är närmare Sveriges resultat. De finlandssvenska skolornas medelvärde i 

läsning har gått neråt sedan år 2000, men inte lika starkt som de finskspråkiga skolornas. (Leino m.fl., 

2019)   

   

2.3. Läsvanor och läsförståelse  
Enligt Oakhill m.fl. (2018) är ordförståelse och läsvanor tätt sammanlänkade. Ordförrådet utvecklas 

mest genom läsning, när läsningen fungerar och man har kommit förbi nybörjarstadiet i läsning kan 

man börja ta till sig nya ord från texten. Ordförrådet påverkar läsförståelsen och läsförståelsen i sin 

tur utvecklar ordförrådet. De som har en god läsförståelse eller gott ordförråd läser i regel mera. De 

får även ut mera av att läsa och utvecklar ordförrådet ytterligare. Därför är det stora variationer på 

hur mycket elever läser på fritiden. Oakhill m.fl. (2018) skriver att Nagy och Anderson (1984) 

konstaterat att en elev i de övre klasserna av grundskolan läser i snitt 100 000 ord per år, 

välmotiverade elever uppgavs läsa tio gånger mera, alltså en miljon ord om året medan bokslukarna 

konstaterades läsa 100 eller 500 gånger så många ord per år, det blir 10–50 miljoner ord om året.  

Studier kring sambandet mellan ungdomars nöjesläsning och läsförståelse är få. Enligt 

Torppa m.fl. (2020) är nöjesläsning positivt förknippat med läsförståelseförmåga och läsflyt. Detta 

innebär att de ungdomar som läser mera på fritiden har en bättre läsförståelseförmåga samt ett bättre 

läsflyt, medan de elever som inte läser på fritiden presterar sämre. Vilken typ av texter man läser har 

också betydelse för läsförståelseförmågan. I Torppas m.fl. (2020) undersökning kom det fram att den 

starkaste korrelationen var mellan läsning av böcker och läsförståelse. Även Anderson m.fl. (1988) 

fann i sin studie att tiden man spenderade på att läsa böcker var starkare förknippat med 

läsförståelseförmågan och läshastigheten än andra typer av texter, så som serietidningar och 

dagstidningar. Läsförståelseförmågan och förmågan att sammanfatta texter är också signifikant 
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förknippat med läsning av både fiktiva böcker och faktaböcker, men inte med andra typer av litteratur 

(McGeown m.fl., 2014).  

Läsning av digitala texter hade rentav ett negativt samband med läsförståelseförmågan. 

De elever som läst mycket digitala texter i årskurs 6 hade sämre resultat i läsförståelse i årskurs 7  än 

andra elever. (Torppa m.fl., 2020) Också i Duncan m.fl. (2016) undersökning framkom det att det 

fanns fler kopplingar mellan läsförståelse, ordidentifiering samt läsflyt och traditionella texter, än 

med digitala texter. Ungdomar läser mera digitala texter än traditionella texter (Duncan m.fl., 2016), 

men även Delgado m.fl. (2018) har kommit fram till att läsning av tryckta texter ger bättre resultat i 

läsförståelse än läsning av digitala texter. Även i PISA 2015 framkom det att de finländska ungdomar 

som läste nästan endast digitala texter hade en läsförmåga under medelvärdet. Även i PISA 2018 

presterade de finländska ungdomar som oftast läste en pappersbok bäst i läsförståelse. (Leino m.fl., 

2021)  

Torppa m.fl. (2020) kom också fram till att de elever som läser långsamt och de som 

har svag läsförståelseförmåga läser mindre av alla genrer än de elever som har bra läsflyt och de som 

har bra läsförståelseförmåga.  

van Bergen m.fl. (2021) kom fram till att eftert årskurs tre förbättras 

läsförståelseförmågan beroende på hur mycket man läser på fritiden. Detta innebär samma som 

Torppa m.fl. (2020) kom fram till, de som läser mera har bättre läsförståelseförmåga än de som inte 

läser på fritiden.   

Torppa m.fl. (2018) har undersökt läsförmågan enligt senaste PISA-undersökningen 

(2018) för att se vilka variationer det finns mellan könen. Vidare har man även undersökt om mängden 

fritidsläsning, prestationsbeteende och läxläsnings vanor har en inverkan på läsförmågan eftersom 

man kunnat konstatera att olika typer av uppgifter (tasks) kan ha olika koppling till kön, alltså att 

flickor och pojkar kan prestera olika beroende på uppgiftens karaktär till exempel Berninger et al., 

2008; Moll et al., 2014; Roe & Taube, 2003, refererade i Torppa m.fl. (2018). Resultatet på studien 

tyder på att pojkar har sämre läsflyt och det verkar vara den huvudsakliga orsaken till att pojkar har 

presterat sämre i PISA-undersökningen. De pojkar som uppgavs ha bra läsflyt hade i regel även bättre 

läsförståelseförmåga och läste  även mera på fritiden samt hade godare läxläsningsvanor. Det finns 

misstankar om att orsaken till många pojkars långsamma läsflyt kan bero på språksvårigheter. För att 

ta reda på om så är fallet borde man undersöka eventuella kognitiva svårigheter hos pojkar och flickor, 

men detta är inte möjligt eftersom kognitiva svårigheter inte framkommer i PISA-materialet. (Torppa 

m.fl. 2018)  
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3.    Metod  
I metodkapitlet presenteras syfte och forskningsfrågor, data och ILS-projektet, hur enkäten och 

läsförståelsetestet såg ut, urvalet, bearbetning och analys av data, kvalitetskriterier samt 

forskningsetiska aspekter.   

3.1 Syfte och forskningsfrågor  
Syftet med denna avhandling är att kartlägga finlandssvenska ungdomars läsvanor i årskurs 7 och 

undersöka sambanden mellan ungdomarnas läsvanor och läsförståelse. Utgående från syftet med 

avhandlingen formulerades två forskningsfrågor:  

1. Hurdana läsvanor har finlandssvenska ungdomar i årskurs 7?  

2. Hurdant samband finns det mellan läsvanor och läsförståelse?  

   

3.2. Presentation av data och ILS-projektet  
I avhandlingen används data som har samlats in inom ILS-projektet vid Niilo Mäki Institutet. ILS 

står för InLärning och Stöd i finlandssvenska skolor och daghem. Respondenterna (N=477) är 

finlandssvenska unga som gick i årskurs 7 hösten 2021 varav 232 var flickor och 245 var pojkar. 

Dessa respondenter har deltagit i projektet sedan de gick i årskurs 1. Vi analyserar data som samlades 

in under hösten 2021 när respondenterna gick i årskurs 7. Datamaterialet består av enkätsvar, och vårt 

fokus riktas mot läsvanor och läsintresse samt elevernas resultat från ett material utarbetat för kartläggning 

av läsförståelse.  

Data vi använder i avhandlingen har samlats in inom ILS 2-projektet som är en 

uppföljning av ILS 1-projektet som pågick under åren 2015–2018. I projektet deltog finlandssvenska 

elever som följdes från hösten i årskurs 1 till våren i årskurs 3. Forskningsmaterialet gällde elevernas 

läs-, skriv- och benämningsförmåga. (Risberg & Slama, 2019) ILS 2 började år 2019 och slutade i 

juni 2022. I det projektet följer man upp läs- och skrivutvecklingen i årskurs 5 och 7 hos de elever 

som deltog i ILS 1, (ILS, u.å.). Vi analyserar materialet som insamlades hösten 2021 då 

respondenterna gick i årskurs 7. Vi har inte deltagit i datainsamlingen.   

   

   

3.2.1. Enkät och läsförståelsetestet  

Enkäten innehöll frågor om hurdana läsvanor eleverna har, om de läser på fritiden och i så fall vilken 

typ av litteratur eller texter de läser samt hur mycket tid per dag som de spenderar på läsning. 

Elevernas attityder till läsning mättes i form av en likertsskala (aldrig eller sällan, ibland eller några 

ggr/mån, 1–2 ggr/vecka, flera gånger i veckan eller varje dag). Endast ett svar per fråga fick väljas. 
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Vidare fick eleverna redovisa vad de läser för tillfället och i vilket format de läser, ifall det var fråga 

om pappersbok, e-bok eller ljudbok. Enkäten avslutades med en självbedömning där eleverna fick 

välja det påstående som passade bäst in på deras uppfattning om den egna läsförmågan.  

Läsförståelsetestet genomfördes i klass. Eleverna fick sitta en och en vid sin pulpet så 

de inte såg varandras test eller kunde fråga om hjälp av varandra. Testet gjordes enskilt. Till sitt 

förfogande hade eleverna läsförståelsehäftet, penna och suddgummi. Instruktionerna som gavs av 

testledaren för testet tog 10 minuter och själva testtiden var 35 minuter. Testledarens material var 

stoppur eller telefon med tidtagarur, och testledaren skulle i förväg ha planerat vad eleverna fick göra 

ifall de blev klara tidigare. Extra prat eller annat störande beteende fick inte förekomma förrän testet 

var avslutat. Läsförståelsehäftet innehöll olika texter som eleverna fick öppna först när testledaren 

gett klartecken och startat tidtagningen. Till varje text fanns olika uppgifter. Eleverna uppmanades 

läsa uppgifterna och instruktionerna noggrant. Testledaren fick endast upprepa instruktioner vid 

eventuella frågor om uppgifterna.  

   

3.2.2. Urval   

I föreliggande avhandling analyseras ett begränsat antal frågor från enkäten. Eftersom syftet med 

denna avhandling är att undersöka hur finlandssvenska sjundeklassares läsvanor ser ut, valde vi de 

frågor som behandlade hur ofta respondenterna läser en viss typ av texter, hur länge de läser per dag 

samt om de läste eller lyssnade på en bok på fritiden vid tidpunkten för datainsamlingen. Frågorna 

gällande upplevd självförmåga var inte relevanta för denna avhandling.  

Av de 18 variabler som analyserades deskriptivt om respondenternas läsvanor, valde 

vi att utelämna några från resultatredovisningen. Dessa variabler var grafiska romaner i 

pappersformat, garfiska romaner i digitalt format, dagstidningar i pappersformat, dagstidningar i 

digitalt format, andra tidningar i pappersformat samt andra tidningar i digitalt format. Dessa 

utelämnades eftersom nästan alla respondenter svarade att de inte läser dessa typer av texter, det var 

väldigt jämnt mellan flickor och pojkar, och för att det inte fanns skillnader mellan pappersformat 

och digitalt format. Därför skulle det ha varit svårt att jämföra dessa variabler med variabler.  

   

3.3. Bearbetning och analys av data  
Kvantitativ forskning innebär statistiska bearbetnings- och analysmetoder som svarar på frågor 

gällande till exempel mängd, frekvens och samband mellan variabler (Patel & Davidson, 2019). 

Denna avhandling är därför en kvantitativ studie. För att analysera data användes programmet Jamovi 

2.2.2 och 2.2.5.   
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Först gjordes en deskriptiv analys av de variabler som i urvalet ansågs bäst besvara 

frågan om respondenternas läsvanor. De variabler vi såg på var hur ofta respondenterna läste en viss 

typ av texter, hur lång tid per dag de spenderade på läsning, om de läste en bok på fritiden då datat 

samlades in, om de läste boken i pappersformat eller som e-bok, samt om de lyssnade på en ljudbok.   

Efter detta analyserades reliabiliteten med Cronbachs alpha och en korrelationsanalys 

gjordes för att ta reda på om variablerna korrelerar med varandra. Eftersom alla variabler som beskrev 

hur mycket respondenterna läste en viss typ av texter korrelerade positivt med varandra (se bilaga 2), 

bildades en summavariabel av dessa 15 variabler. Dessa variabler var hur ofta respondenterna läste 

skönlitteratur i pappersformat, e-format och ljudformat, faktaböcker i pappersformat, e-format och 

ljudformat, grafiska romaner i pappersformat och e-format, serietidningar i pappersformat och e-

format, dagstidningar i pappersformat och e-format, andra tidningar och tidskrifter i pappersformat 

och e-format samt digitala texter på nätet. I Jamovi kunde endast 15 variabler ingå i en 

summavariabel, och därför valdes variabeln om hur länge respondenterna läste per dag att lämnas 

utanför summavariabeln, och en egen regressionsanalys gjordes med den variabeln.  

När sambandet mellan olika variabler testas ska man börja med att se på variablernas 

mätnivå, beroende på vilken mätnivå variablerna har väljer man sedan ett test. Eftersom variabeln om 

hur lång tid per dag respondenterna spenderar på att läsa var på ordinalnivå, användes Spearmans test 

för att se på sambandet mellan den och läsförståelsevariabeln. (Hellstrand, 2021).   

Läsförståelsevariabeln var en färdig variabel i datat med respondenternas totala antal 

rätt i läsförståelsetestet. Efter detta kontrollerades läsvanevariabelns och läsförståelsevariabelns 

normalfördelning. Summavariabeln för läsvanor var inte normalfördelad (snedheten var 1,15 och 

toppigheten var 1,67) , medan läsförståelsevariabeln var normalfördelad. En variabel anses vara 

normalfördelad när värden för snedhet och toppighet är mellan –1 och 1 (Djurfeldt m.fl., 2018).  

Eftersom summavariabeln för läsvanor inte var normalfördelad användes Spearmans 

test för att undersöka sambandet mellan summavariabeln läsvanor och läsförståelse. Detta eftersom 

Pearsons test ska användas om variablerna är normalfördelade, och Spearmans test ska användas om 

variablerna inte är normalfördelade.  (Sprinthall, 2014).   

  

3.4. Kvalitetsaspekter  
I en välgjord studie är reliabilitet och validitet viktiga för att säkerställa kvaliteten och tillförlitligheten 

(Patel & Davidson, 2019). Reliabilitet handlar om ifall undersökningen är tillförlitlig och att samma 

resultat uppnås ifall studien upprepas. Validitet handlar om att kontrollera ifall studien verkligen 

mäter det som avses mäta. (Eliasson, 2018) Enligt Djurfeldt m.fl. (2018) kan hög validitet beskrivas 
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som avsaknad av systematiska fel samt stark överenstämmelse mellan olika mätningar med olika 

instrument. Olsson och Sörensen (2021) förklarar att hög reliabilitet innebär att det finns en hög 

samstämmighet mellan frågorna i undersökningen. Enligt Patel och Davidsson (2019) är både 

validitet och reliabilitet viktiga eftersom de i viss mån är beroende av varandra. Validiteten är 

beroende av vad studien mäter, alltså en hög reliabilitet ger förutsättningar för en hög validitet 

(Eliasson, 2018).   

Vi har använt Chronbach´s alfa för att mäta reliabiliteten i enkäten. Chronbach´s alfa 

beräknar hur varje fråga är sammankopplad i mätinstrumenten med övriga frågor. De 15 variabler 

som mäter läsintresset i avhandlingen gav värdet 0,82 i Chronbach´s alpha, vilket betyder att 

reliabiliteten i vår studie ligger på en tillräcklig nivå, eftersom ett värde på 0,70–0,89 anses vara 

tillräckligt. Forskarna i ILS-projektet räknade ut reliabiliteten för läsförståelsetestet med Chronbach´s 

alfa. De fick ett värde på 0,81 vilket betyder att även det värdet ligger inom ramen för vad som anses 

vara en tillräcklig nivå. Hög reliabilitet ger ett värde på 0,90 eller högre, och låg reliabilitet anses vara 

värden 0,70 och lägre. (Olsson & Sörensen, 2021).   

Validitet kan mätas på flera olika sätt. Samtidigvaliditet, överensstämmelsevaliditet och 

begreppsvaliditet är validitetsformer som hittas inom ILS-projektet i utarbetandet av 

läsförståelsetestet. Enligt Patel och Davidson (2019) används samtidigvaliditet för att jämföra 

resultatet på ett motsvarande test eller instrument med liknande kriterier som förekommer i den egna 

undersökningen. Begreppsvaliditet är snarlikt samtidigvaliditet och innebär att det aktuella testet eller 

mätinstrumentet har ett starkt samband med andra liknande test eller mätinstrument. 

Överensstämmelsevaliditet handlar om att sakkunniga inom området anser att mätinstrumentet har 

validitet. (Olsson och Sörensen, 2021)  

Enkäten liksom läsförståelsetestet var redan utarbetade och gjorda inom ILS-projektet. 

Läsförståelsetestet är ett helt nytt finlandssvenskt material för kartläggning av läsförståelse, och 

texterna som använts i det nya testet är gjorda specifikt inom ILS-projektet. Materialet normerades i 

årskurs 7 i samband med datainsamlingen hösten 2021. Inför normeringen har man gjort tre 

pilotstudier där man prövat hur väl texterna och frågorna fungerat.   I samband med pilotstudierna 

inom ILS-projektet samlades även resultat från andra läsförståelsetest. Resultaten från de andra redan 

existerande läsförståelsetesten samlades in och jämfördes med resultaten i det nya läsförståelsetestet 

(samtidigvalidering, begreppsvalidering). Vid behov reviderades texter och frågor.  För att få en så 

sann bild som möjligt av hur testet fungerar praktiskt har lärarna och eleverna i de slumpmässigt 

utvalda skolorna fått ge respons på materialet (överensstämmelsevaliditet). På så vis har 

testutvecklarna fått information om hur uppgifterna passar målgruppen.   
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Majoriteten av frågorna i läsförståelsetestet var flervalsalternativfrågor men även ett par 

öppna frågor finns med. Testet mäter om man hittar information i text, om man kan läsa mellan 

raderna samt tolkning av texten.  

 Elevernas svar i läsförståelsetestet hade matats in redan tidigare inom ILS-projektet. 

När data från enkäten gällande läsvanor skulle matas in gjorde vi det gemensamt. På så vis kunde vi 

garantera att inmatningen skedde korrekt och eventuella misstag och fel upptäcktes genast, eftersom 

forskaren har en skyldighet att granska och kontrollera datafilerna om data har matats in manuellt 

(Denscombe, 2009).   

   

3.5. Forskningsetiska aspekter  
Då man forskar finns det krav på hur forskningen ska bedrivas och att den håller hög kvalitet. De 

respondenter som deltar i en studie får inte utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller 

kränkning. (Patel & Davidson, 2019) Människor har rätt till integritet (Olsson & Sörensen, 2021) och 

därför finns det fyra huvudkrav då det gäller forskningsetiska aspekter. Dessa är informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Informationskrav betyder att forskaren har 

informerat deltagarna om forskningens syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagarna medverkar i 

undersökningen frivilligt och får avbryta sitt deltagande när som helst. Konfidentialitetskravet 

innebär att de uppgifter forskarna får från och om deltagarna förvaras på en sådan plats så att inga 

obehöriga kommer åt dem. Nyttjandekravet betyder att personuppgifter och undersökningsmaterial 

gällande enskilda deltagare endast används för forskningsändamål. Om man genomför en 

undersökning i till exempel en skola måste man även ha beviljats forskningstillstånd. (Patel & 

Davidson, 2019)  

Eftersom ILS-projektet är en longitudinell studie har deltagarna fått information om 

undersökningens syfte och genomförande redan när de gick i årskurs 1 (ILS1). Deltagarna har varit 

med frivilligt och fått hoppa av när som helst om så önskats utan att uppge orsak. Deltagarnas 

uppgifter har behandlats konfidentiellt och vi har undertecknat avtal om tystnadsplikt före vi fick 

blanketterna och började mata in data. Vi har hanterat data respektfullt och inte visat det åt 

utomstående. När de inom ILS-projektet ska göra sin slutliga studie och undersökning av hela data 

kommer inga namn att finnas med, på så vis blir deltagarna garanterade full anonymitet.  

Efter avslutad och inlämnad avhandling kommer vi att radera alla filer från Jamovi för 

att garantera att respondenternas uppgifter inte blir synliga för utomstående personer.  
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4.    Resultat   
I detta kapitel presenteras resultaten för forskningsfrågornas analyser.  

4.1. Sjundeklassares läsvanor  
Den deskriptiva analysen av respondenternas läsvanor visade att största delen av både flickor och 

pojkar läste 15–30 minuter per dag (se tabell 1). Det fanns inte någon stor skillnad mellan flickor och 

pojkar gällande hur lång tid de spenderar på läsning per dag. Av flickorna svarade 26 % att de inte 

läser alls, och av pojkarna svarade 28 % likadant. Endast 4 % av flickorna och 1 % av pojkarna läste 

mer än två timmar per dag.   

   

Tabell 1  

Hur lång tid läser du per dag?  

     Flickor   

   (N=224)               

%  Pojkar   

(N=245)  

 %  

               

Inte alls       58  26%  66  28%  

15 – 30 min     105  47%  115  49%  

30 – 60 min        41  18%  41  17%  

1 – 2 h       17  8%  10  4%  

Mer än 2h         8  4%  3  1%  

__________________________________________________________________________________  

Att läsa skönlitteratur i pappersformat (tabell 2) var mycket populärare än att lyssna på 

skönlitterära verk som ljudbok (tabell 3). Majoriteten av både flickorna och pojkarna svarade att de 

aldrig eller sällan lyssnar på skönlitterära ljudböcker, medan största delen av respondenterna läste 

skönlitteratur i pappersformat ibland eller några gånger i månaden. Mellan skönlitterära ljudböcker 

och e-böcker (tabell 4) var det ganska jämnt både bland flickor och pojkar.  
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Tabell 2  

Skönlitteratur i pappersformat  

   Flickor     

(N=231)             

%  Pojkar  

 (N=243)  

%  

               

Aldrig eller sällan  53  23%  74  30%  

Ibland eller några 

ggr/mån  

92  40%  97  40%  

1 – 2 ggr/vecka  36  16%  33  14%  

Flera gånger i 

veckan  

30  13%  26  11%  

Varje dag  20  9%  13  5%  

___________________________________________________________________________  

   

Tabell 3  

Skönlitteratur som ljudbok  

   Flickor     

(N=228)          

%  Pojkar  

 (N=236)  

%  

               

Aldrig eller sällan  135  59%  161  68%  

Ibland eller några 

ggr/mån  

57  25%  44  19%  

1 – 2 ggr/vecka  22  10%  14  6%  

Flera gånger i 

veckan  

10  4%  14  6%  

Varje dag  14  2%  3  1%  

___________________________________________________________________________  
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Tabell 4  

Skönlitteratur som e-bok  

   Flickor     

(N= 229)   

%  Pojkar  

 (N=237)  

%  

               

Aldrig eller sällan  134  59%  156  66%  

Ibland eller några 

ggr/mån  

63  28%  65  27%  

1 – 2 ggr/vecka  17  7%  12  5%  

Flera gånger i 

veckan  

13  5%  4  2%  

Varje dag  2  1%  0  0%  

___________________________________________________________________________  

   

Faktaböcker i pappersformat (tabell 5) var inte lika populärt som skönlitteratur i 

pappersformat (tabell 2), varken bland flickor eller pojkar. Av flickorna svarade 47 % att de aldrig 

eller sällan läste faktaböcker, och 37 % av pojkarna svarade likadant. Både flickor och pojkar läste 

skönlitteratur i pappersformat oftare, av båda könen svarade 40 % att de läser ibland eller några 

gånger i månaden. Faktaböcker i e-boks- och ljudboksformat (tabell 6 och 7) var mindre populärt än 

i pappersformat. Till och med 72 % av flickorna och 65 % av pojkarna svarade att de aldrig eller 

sällan läste faktaböcker som e-böcker, och 77 % av flickorna och 78 % av pojkarna lyssnade på 

faktaböcker som ljudböcker aldrig eller sällan.  

Pojkarna var mer intresserade av att läsa faktaböcker än flickorna. Både gällande frågan 

om faktaböcker i pappersformat (tabell 5) och om faktaböcker i e-format (tabell 6), var andelen pojkar 

som svarat att de läser ibland eller några gånger i månaden eller 1–2 gånger per vecka större än 

andelen flickor. Vid frågan om hur ofta respondenterna lyssnade på faktaböcker (tabell 7) som 

ljudböcker var det jämnare mellan könen.    

   

   

   



18 

 

 

 

 

Tabell 5  

Faktaböcker i pappersformat  

   Flickor     

(N=232)         

%  Pojkar  

 (N=240)  

%  

               

Aldrig eller 

sällan  

109  47%  88  37%  

Ibland eller några 

ggr/mån  

85  37%  96  40%  

1 – 2 ggr/vecka  22  9%  36  15%  

Flera gånger i 

veckan  

15  6%  16     7%  

Varje dag  1  0%  4     2%  

_________________________________________________________________________________  

   

   

Tabell 6  

Fakta i  e-boksformat  

   Flickor     

(N=226)       

%  Pojkar  

(N=239)  

%  

               

Aldrig eller sällan  162  72%  156  65%  

Ibland eller några 

ggr/mån  

49  22%  64  27%  

1 – 2 ggr/vecka  10   4 %  14  6%  

Flera gånger i 

veckan  

5  2%  5  2%  

Varje dag  0  0%  0  0%  

___________________________________________________________________________  
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Tabell 7   

Fakta i ljudboksformat  

   Flickor      

(N=226)        

%   Pojkar   

(N=236)   

%   

                    

Aldrig eller 

sällan   

175   77%   185   78%   

Ibland eller 

några ggr/mån   

37   16%   35   15%   

1 – 2 

ggr/vecka   

10    4%   10   4%   

Flera gånger i 

veckan   

4    2%   5   2%   

Varje dag   0    0%   1   0%   

___________________________________________________________________________  

   

Vanligast förekommande läsmaterial för pojkar var serietidningar i pappersformat 

(tabell 8) och digitala texter på nätet (tabell 10), medan flickor läste mest skönlitteratur i 

pappersformat (tabell 2) och digitala texter på nätet (tabell 10).    

Serietidningar i digitalt format (tabell 9) var mycket mindre populärt än serietidningar 

i pappersformat (tabell 8), till och med 74 % av pojkarna svarade att de aldrig eller sällan läser digitala 

serietidningar, medan endast 33 % av pojkarna svarade likadant gällande serietidningar i 

pappersformat. På frågan om digitala serietidningar (tabell 9) svarade flickor och pojkar väldigt lika. 

Serietidningar i pappersformat (tabell 8) var populärare bland pojkar än flickor.  
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Tabell 8   

 Serietidningar i pappers format   

  Flickor    

  

N=229    

%   Pojkar 

  

N=242   

%   

  

  

                

Aldrig eller 

sällan   

91   40%   81   33% 

  

Ibland eller 

några 

ggr/mån   

85   37%   69   29% 

  

1 – 2 

ggr/vecka   

29     13% 

  

48   20% 

  

Flera gånger i 

veckan   

21   9%   29   12% 

  

Varje dag   3   1%   15   6%   

-

___________________________________________________________________________  
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Tabell 9   

 Serietidningar i digitalt format   

    Flickor      

(N= 229)    

%   Pojkar   

(N=236)   

%   

                    

Aldrig eller 

sällan   

173   75%   175   74%   

Ibland eller 

några ggr/mån   

33   14%   41   17%   

1 – 2 

ggr/vecka   

13     6%   14   6%   

Flera gånger i 

veckan   

9   4%   5   2%   

Varje dag   3   1%   1   0%   

 

 
Tabell 10   

 Digitala texter på nätet    

  Flickor      

N= 225     

%   Pojkar   

N=242   

%   

                    

Aldrig eller 

sällan   

31   14%   52   21%   

Ibland eller 

några ggr/mån   

79   35%   70   29%   

1 – 2 

ggr/vecka   

57     25%   64   26%   

Flera gånger i 

veckan   

44   20%   35   14%   

Varje dag   14   6%   21   9%   

_____________________________________________________________________ 
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Vid tidpunkten för datainsamlingen uppgav majoriteten av flickorna att de för tillfället 

läste en bok (59 %) (tabell 11), medan majoriteten av pojkarna uppgav att de inte läste något (58 %). 

Bok i pappersformat var vanligast bland dem som uppgav att de läste en bok på fritiden vid tidpunkten 

för datainsamlingen (tabell 12). Endast 15 % av flickorna och 7 % av pojkarna läste en e-bok (tabell 

12), lika få uppgav att de lyssnade på en ljudbok (tabell 13) på fritiden. 

   

Tabell 11  

Läser du en bok för tillfället?  

   Flickor     

(N= 227)   

%  Pojkar  

 (N=231)  

%  

               

Ja  133  59%  96  42%  

Nej  94  41%  135  58%  

_____________________________________________________________________ 

   

Tabell 12  

I vilket format läser du?  

   Flickor     

(N= 137)   

%  Pojkar  

 (N=100)  

%  

               

Pappersbok  117  85%  93  93%  

E-bok  20  15%  7  7%  

_____________________________________________________________________ 

   

Tabell 13  

Lyssnar du på en bok för tillfället?  

   Flickor     

(N= 227)   

%  Pojkar  

 (N=236)  

%  

               

Ja  35  15%  21  9%  

Nej  192  85%  215  91%  

__________________________________________________________________________________  
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4.2. Sambandet mellan läsvanor och läsförståelse  
I läsförståelsetestet kunde man få totalt 45 poäng.  I den preliminära analysen av läsförståelsetestet 

var medeltalet för flickor 27 poäng, och för pojkar 26 poäng. Standardavvikelsen för flickor var 7,76 

poäng och för pojkar 8,01 poäng. Flickornas lägsta poängantal var 5 poäng och högsta poängantalet 

var 42. Pojkarnas lägsta poängantal var 4 poäng och högsta poängantalet var 41 poäng.  

Spearmans test visade att sambandet mellan hur lång tid respondenterna spenderade på 

läsning per dag och deras läsförståelseförmåga var statistiskt signifikant med (p<.001). Sambandet 

var positivt och styrkan var svag då (r =.231).  

När sambandet är positivt betyder det att variablerna läsförståelse och hur lång tid per 

dag som spenderades på läsning stöder varandra. När den ena variabeln ökar, ökar även den andra. 

Det vill säga läsförståelsen påverkas av hur länge man läser per dag eller så påverkas hur länge man 

läser per dag av läsförståelsen.  

Spearmans test visade att sambandet mellan respondenternas läsvanor och deras 

läsförståelseförmåga var statistiskt signifikant med (p =.015). Sambandet var positivt och svagt med 

(r =.118).   
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5. Diskussion  
I detta kapitel diskuteras avhandlingens resultat och metod. Vidare ges förslag på fortsatt forskning 

följt av avslutande diskussion.  

5.1. Resultatdiskussion  
Forskning har visat att tiden man spenderar på läsning har halverats under den senare halvan av 1900-

talet (Knulst & Kraaykamp, 1998). Trenden har fortsatt i samma riktning i den finlandssvenska 

kontexten, då Julin och Stjernbergs (1988) undersökning visade att endast 6 % av finlandssvenska 

ungdomar aldrig läste böcker, medan svaret aldrig eller sällan gällande hur ofta respondenterna läste 

olika texttyper förekom oftast i vår studie. 23% av flickorna och 30% av pojkarna uppgav att de sällan 

eller aldrig läste skönlitteratur i pappersformat. Även enligt Leinos m.fl. (2021) studie var det nästan 

hälften av de finländska ungdomarna som deltog i PISA 2018 som uppgav att de sällan eller aldrig 

läste.   

I vår studie framkom det att det var fler flickor än pojkar som läste en bok på fritiden 

då data samlades in. Detta stöds av tidigare forskning som också har visat att flickor läser mera och 

oftare än pojkar (Duncan m.fl., 2016; Hughes-Hassell & Rodge, 2007; Johnsson-Smaragdi & 

Jönsson, 2006; Julin & Stjernberg, 1988). Johnsson-Smaragdi och Jönssons (2006) samt Ramasamy 

och Padmas (2020) undersökningar har dock visat att flickor läser flera timmar i veckan mera än 

pojkar. I vår studie är skillnaderna mellan könen inte lika stora. Även om det är lite fler flickor som 

läser längre tider per dag än pojkar, är det ganska jämnt mellan könen. Detta är intressant eftersom 

denna studie visar att skillnaden mellan pojkars och flickors läsning är liten, medan tidigare forskning 

har visat på en större skillnad. Vad orsakerna till detta fenomen kan vara är oklart, och det vore 

intressant att få ta del av mera forskning i ämnet. Kan det digitaliserade samhället bidra till att 

läsvanorna påverkas mera negativt? Vi har en teori om att det digitaliserade samhället och speciellt 

smarttelefonernas närvaro i vardagen stör koncentrationen hos ungdomar, vilket i sin tur påverkar 

läsning och tid för läsning. 

Vår studie visade också att läsning av serietidningar var vanligast förekommande 

bland pojkar, 12 % uppgav att de läste serier en till två gånger per vecka och 6 % läste serier varje 

dag. Även Julin och Stjernberg (1988) konstaterar att pojkar är de flitigaste serietidningsläsarna, och 

i deras undersökning uppgav 96 % av eleverna att de läser serietidningar ofta, och av dessa var 54,5 

%  pojkar och 30 % flickor.   

Även om samhället blir allt mer digitaliserat och man pratar mycket om e-böcker, visade 

det sig i vår studie att respondenterna föredrog skönlitteratur i pappersformat framför skönlitteratur i 
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e-format. Detta stöds av Loh och Suns (2019) undersökning som också visade att en större andel 13-

åringar hellre läste en bok i pappersformat, medan en mindre andel föredrog e-böcker.  

I vår undersökning var sambandet mellan hur lång tid respondenterna spenderade på 

läsning och deras läsförståelseförmåga svagt och positivt. I Torppas m.fl. (2020) undersökning kom 

det också fram att de som läste mera på fritiden klarade sig bättre i läsförståelsetest. I vår studie kom 

det dock inte fram om det var den spenderade tiden som påverkade läsförståelseförmågan, eller om 

läsförståelseförmågan påverkade den tid respondenterna spenderade på läsning positivt.  

Även sambandet mellan respondenternas läsvanor, alltså hur ofta de läste olika typer av 

texter, och deras läsförståelseförmåga var svagt och positiv. Forskning har visat att de som läser 

pappersböcker har en bättre läsförståelseförmåga, medan läsning av digitala texter rentav kan påverka 

läsförståelseförmågan negativt (Delgado m.fl., 2018; Duncan m.fl., 2016; Leino m.fl., 2021; Torppa 

m.fl., 2020). Vi har dock inte fått resultatsom visar ifall formatet påverkar läsförståelsen. Om vi hade 

gjort olika summavariabler för alla format hade vi kanske kunnat jämföra sambanden med varandra 

för att få reda på om något format påverkar läsförståelsen mera eller mindre, men från den 

summavariabel vi bildade kan vi inte dra några slutsatser.   

Både flickor och pojkar läste mest digitala texter på nätet. I bilaga 1 får man en överblick 

över vad ungdomarna läser. På basis av den tabellen kan man dra slutsatsen att ungdomarna läser 

väldigt korta texter så som textmeddelanden, Instagram-inlägg, text i spel och filmer med mera. Vad 

beror det på att ungdomarna har tappat intresset för läsning av längre texter som kräver koncentration 

en längre tid? Är det det snabba informationsflödet som konstant förnyas som har lett till att 

ungdomarna orkar koncentrera sig på samma sak endast en kort stund?  

   

   

   

5.2. Metoddiskussion  
I vår studie har vi undersökt om det finns ett samband mellan läsvanor och läsförståelse. Enligt 

resultaten finns det ett svagt positivt samband, men vi undersökte inte om det är läsvanorna som 

påverkar läsförståelsen, eller läsförståelsen som påverkar läsvanorna. Ämnet vi har undersökt är 

ganska smalt, och vi kunde ha gjort det bredare eller djupare genom att till exempel undersöka om 

det är läsvanorna som påverkar läsförståelsen, eller andra vägen.   

En begränsning i vår studie var att en summavariabel i Jamovi endast kunde bestå av 

15 variabler. Resultaten gällande samband skulle kanske se annorlunda ut om variabeln hur länge 

respondenterna läser per dag skulle ha ingått i summavariabeln och vi inte hade gjort en skild 
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korrelationsanalys med den variabeln och läsförståelsevariabeln. En annan möjlighet hade varit att 

göra en skild summavariabel av alla olika format av text. En summavariabel med litteratur i 

pappersformat, en med digitala texter och en summavariabel med alla ljudböcker. På så vis hade vi 

eventuellt fått fram flera samband och kunnat och dra flera slutsatser.  

Eftersom vi har matat in all data själva har vi fått ta del av svar vilket gav oss överblick 

av respondenternas läsvanor, det gjorde att analyserna i studien var lättare att göra.  

   

5.3. Förslag på fortsatt forskning och avslutande diskussion  
Vi har i vår avhandling endast undersökt hur sjundeklassares läsvanor ser ut, och om det finns ett 

samband mellan läsvanor och läsförståelseförmåga. För att få ännu mera information om ämnet kunde 

man undersöka hur läsvanor och läsförståelse påverkar varandra. Är det läsvanorna som påverkar 

läsförståelseförmågan, eller påverkas läsvanorna av läsarens läsförståelseförmåga? Eftersom det finns 

ett positivt samband mellan läsvanor och läsförståelse anser vi att läsfrämjande arbete både i skolan 

och med hjälp av andra instanser, som till exempel de finlandssvenska läsambassadörerna, bör finnas 

för att väcka läslust och fostra barnen till goda läsvanor.  

Julin & Stjernberg (1988) gjorde en liknande enkätundersökning som vår undersökning 

för 35 år sedan. Ett förslag till fortsatt forskning för klasslärare eller för litteraturstuderanden kunde 

vara att jämföra litteraturen, alltså vilka böcker och serietidningar som finlandssvenska unga läste då 

jämfört med nu.   

Forskning (Duncan m.fl., 2016; Loh & Sun, 2019) har visat att det finns skillnader 

mellan yngre och äldre ungdomars läsvanor. Man skulle kunna undersöka om detta är fallet även med 

finlandssvenska ungdomar i till exempel årskurs 7 och 9, vidare kan man undersöka vad den möjliga 

förändringen beror på.   

Forskning har visat att antalet läsare och tiden man spenderar på läsning har minskat 

stadigt (Knulst & Kraaykamp, 1998; Leino m.fl. 2019), och då man jämför resultaten från vår studie 

med Julin och Stjernbergs (1988) studie, ser man också på den skillnaden att antalet läsare har minskat 

avsevärt. Om trenden fortsätter och antalet dåliga läsare ökar, är det allt fler elever som behöver stöd 

av specialläraren för läsningens skull. Om eleverna inte spenderar tid på att läsa, förbättras inte deras 

läsförståelseförmåga vilket kan skapa problem med skolarbetet, eftersom man från årskurs 3 uppåt 

läser i skolan för att lära sig, medan man i de lägre årskurserna lär sig att läsa (van Bergen m.fl., 

2021). I vardagslivet och i samhället krävs en god läsförmåga för att man ska klara sig. Därför bör 

man stöda och försöka väcka elevernas läsintresse på olika sätt för att de ska läsa mera. 

Respondenterna i denna studie gick i årskurs 7, om man då först börjar arbeta mera för att väcka 
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läsintresset kan det kanske vara för sent. På grund av detta är det viktigt att klasslärare och också 

speciallärare börjar med detta arbete redan i de lägre årskurserna.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
Överblick av annat läsmaterial 

        

Titel elever 
% of 

Total 
Cumulati

ve % 

Bibeln  1  
0

.7 %  
0

.7 %  

läser texter 
på internet  1  

0
.7 %  

1
.5 %  

olika saker  1  
0

.7 %  
2

.2 %  

Läser inte så 
mycket  1  

0
.7 %  

3
.0 %  

texter på 
mobilen  1  

0
.7 %  

3
.7 %  

På filmer  1  
0

.7 %  
4

.4 %  

sportböcker  1  
0

.7 %  
5

.2 %  

Artiklar på 
nätet  2  

1
.5 %  

6
.7 %  

inge  1  
0

.7 %  
7

.4 %  

fanfics  1  
0

.7 %  
8

.1 %  

Nyheter och 
sånt  1  

0
.7 %  

8
.9 %  

Instagram  1  
0

.7 %  
9

.6 %  

podcast om 
"true crim"  1  

0
.7 %  

1
0.4 %  

Inte så 
mycket 
annat 

 1  
0

.7 %  
1

1.1 %  

manga  2  
1

.5 %  
1

2.6 %  

Inget annat 
vad jag kan 
komma på 

 1  
0

.7 %  
1

3.3 %  

Wilma  1  
0

.7 %  
1

4.1 %  

reddit  1  
0

.7 %  
1

4.8 %  

I spel  1  
0

.7 %  
1

5.6 %  

e-böcker  1  
0

.7 %  
1

6.3 %  

Skolböcker  2  
1

.5 %  
1

7.8 %  

Mess/inlägg  1  
0

.7 %  
1

8.5 %  

Manga  5  
3

.7 %  
2

2.2 %  

Meddeland
en  2  

1
.5 %  

2
3.7 %  

? läser inte 
så mycket  1  

0
.7 %  

2
4.4 %  

inget  
1

5  
1

1.1 %  
3

5.6 %  
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Rim  1  
0

.7 %  
3

6.3 %  

Podd  1  
0

.7 %  
3

7.0 %  

Läxor :(  1  
0

.7 %  
3

7.8 %  

Google 
flöde  1  

0
.7 %  

3
8.5 %  

Självbiografi  1  
0

.7 %  
3

9.3 %  

inget....  1  
0

.7 %  
4

0.0 %  

Speltext/fil
mtext  1  

0
.7 %  

4
0.7 %  

Speltexter  1  
0

.7 %  
4

1.5 %  

texter i spel  1  
0

.7 %  
4

2.2 %  

dagböcker  1  
0

.7 %  
4

3.0 %  

?  2  
1

.5 %  
4

4.4 %  

Böcker från 
biblioteket  1  

0
.7 %  

4
5.2 %  

Fortnite  1  
0

.7 %  
4

5.9 %  

Inget  4  
3

.0 %  
4

8.9 %  

Wattpad  4  
3

.0 %  
5

1.9 %  

-  5  
3

.7 %  
5

5.6 %  

CS fakta  1  
0

.7 %  
5

6.3 %  

Kamratpost
en  1  

0
.7 %  

5
7.0 %  

Allt fakta 
lyssnar jag 
på you tube 

 1  
0

.7 %  
5

7.8 %  

Kådning och 
data  1  

0
.7 %  

5
8.5 %  

Manga, fan 
fictions  1  

0
.7 %  

5
9.3 %  

Bibel  1  
0

.7 %  
6

0.0 %  

Idk?  1  
0

.7 %  
6

0.7 %  

Någo som 
man ser på 
nätet 

 1  
0

.7 %  
6

1.5 %  

Grekisk 
Mytologi  1  

0
.7 %  

6
2.2 %  

Fotbollsböc
ker  1  

0
.7 %  

6
3.0 %  

Sociala 
medier  2  

1
.5 %  

6
4.4 %  

Formula 
nyheter  1  

0
.7 %  

6
5.2 %  

Kalle Anka  1  
0

.7 %  
6

5.9 %  

Filmtext  2  
1

.5 %  
6

7.4 %  
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B
arnböcker  1  

0
.7 %  

6
8.1 %  

hur ofta jag 
hatar 
böcker 

 1  
0

.7 %  
6

8.9 %  

Böcker (jag 
är en 
läsmänniska 
om du inte 
har m 

 1  
0

.7 %  
6

9.6 %  

fantasiböck
er  1  

0
.7 %  

7
0.4 %  

instruktione
r  1  

0
.7 %  

7
1.1 %  

inte någo  1  
0

.7 %  
7

1.9 %  

ingenting  1  
0

.7 %  
7

2.6 %  

Texter från 
videor/filme
r 

 1  
0

.7 %  
7

3.3 %  

Internet  1  
0

.7 %  
7

4.1 %  

böcker/ann
at på nätet  1  

0
.7 %  

7
4.8 %  

nyheter  1  
0

.7 %  
7

5.6 %  

poddar  1  
0

.7 %  
7

6.3 %  

Om det är 
en bra 
bokserie 

 1  
0

.7 %  
7

7.0 %  

jag läser 
inte  1  

0
.7 %  

7
7.8 %  

Ninget  1  
0

.7 %  
7

8.5 %  

Fantasi  2  
1

.5 %  
8

0.0 %  

Filmers 
undertexter  1  

0
.7 %  

8
0.7 %  

Texter ur 
skolböcker  1  

0
.7 %  

8
1.5 %  

meddeland
en  2  

1
.5 %  

8
3.0 %  

Läser 
investeringa
r 

 1  
0

.7 %  
8

3.7 %  

Nej  2  
1

.5 %  
8

5.2 %  

Information 
på nätet  1  

0
.7 %  

8
5.9 %  

Geografi 
pappersbok  1  

0
.7 %  

8
6.7 %  

bloggar  1  
0

.7 %  
8

7.4 %  

komikböcke
r comic 
books 

 1  
0

.7 %  
8

8.1 %  

kalle ankas 
poket  1  

0
.7 %  

8
8.9 %  

K-pop 
böcker  1  

0
.7 %  

8
9.6 %  
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Sune 
ljudbok  1  

0
.7 %  

9
0.4 %  

kommer 
inte på  1  

0
.7 %  

9
1.1 %  

på 
förpackning
ar 

 1  
0

.7 %  
9

1.9 %  

läsa finska 
böcker  1  

0
.7 %  

9
2.6 %  

deckare/fan
tasy/myter  1  

0
.7 %  

9
3.3 %  

böcker  1  
0

.7 %  
9

4.1 %  

vet int  1  
0

.7 %  
9

4.8 %  

ljudbok 
tånårsroma
ner 

 1  
0

.7 %  
9

5.6 %  

skola  1  
0

.7 %  
9

6.3 %  

ljudbok  1  
0

.7 %  
9

7.0 %  

läser inte  1  
0

.7 %  
9

7.8 %  

Långa 
meddeland
en 

 1  
0

.7 %  
9

8.5 %  

fotbollsböck
er  1  

0
.7 %  

9
9.3 %  

vet ej?  1  
0

.7 %  
1

00.0 %  
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